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Giovanni Boccaccio 

Urodzi! się w 1313 roku w toskaizskim niiasteczku Certa/do. 
Sam najczęściej podawal tę miejscowość jako miejsce swego 
urodzenia, choć nie można wykluczyć, że przyszedł na świat 
we Florencji. Tam na pewno spędził pierwsze lata życia, 
w domu ojca i macochy. Boccaccina stać byto na 
zapewnienie chlopcu odpowiedniego wykształcenia. lv'Iając 

sześć lat, Giovanni umial już czytać, a wkrótce potem - jak 
sam zapewnia - napisal „kilka błahych powiastek" jednak 
trzeźwo patrzący rodzic zadecydował, że syn zostanie 
kupcem. 
Zarówno kilkuletnia prakzvka handlowa, jak i rozpoczęte 
pod naciskiem studia prawnicze wydały się młodemu 

ar~yście żalosnq stratq czasu. "Marnowałem czas - a ten nie 
sposób odzyskać" - napisze w jednym ze swoich utworów. 
Lata spędzone w Neapolu, bo tam właśnie uczy! się 

Boccaccio, nie posz~v jednak na marne. Pozna/ wielu ludzi: 
W/ochów i cudzoziemców, wielkich kupców i drobnych 
handlarzy. mieszczan i plebejuszy, żeglarzy i kobiety lekkich 
obyczajów. Dzięki koneksjom ojca bywa! na dworze 
królewskim i w arystokratycznych domach. Calq tę galerię 

postaci unieśniiertelni w „Dekameronie" 
W Neapolu miody Boccaccio pozna! też smak mi/ości. Stal 
się pogromcą niewieścich serc, ale i sam został odrzucony. 
Bez względu na to, kirn była niewierna Fiammetta -
rzeczywistą kochanką, postacią łqczqcą w sobie cechy kilku 
kobiet, które kocha!, czy też wytworem poetyckiej fantazji, 
wielkie uczucie i go1ycz porażki nie byty mu obce. 
Przede wszystkim zaś podczas studiów prawniczych spotka! 
wielu wybitnych uczonych i poetów. Dzięki nim miał dostęp 
do bogatego księgozbioru biblioteki królewskie;~ zbliżył się 
do kultwT greckiej i bizantyjskie;~ zetkną! z literaturą 

francuską i prowansalską, pozna! twórczość Dantego 
i Petrarki. Starszy o dziewięć lat Petrarka stanie się dla 
Boccaccia niedościglvm wzorem, „mistrzem i ojcem", 
które1nu będzie wierny przez czterdzieści lat, aż do śmierci. 
Dzięki ich przyjaźni Giovanni pokona! najgłębszy kryzys 
psychiczny. Gdy bowiem dobiegał pięćdziesiątki, odwiedzi! 
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go tajemniczy mnich, wzywając do opamiętania i wyrze
czenia się płochej literatury. Załamany poeta gotów byl 
wówczas spalić wszystkie swoje książki. Za namową 

Petrarki odstąpi! od tego pomysłu. Poświęcił się jednak 
pisaniu po łacinie grubych i uczonych ksiąg o charakterze 
encyklopedycznym, obiecując sobie, że w imię tej pokuty 
wybaczone mu będą literackie grzechy m!odości i wieku 
dojrzałego. 

Wczesne utwory Boccaccia są dziś interesujące przede 
wszystkim jako materia! ukazujący sposób kształtowania się 
sztuki pisarza - zarówno w warstwie f abulamej, jak i w 
sferze formy literackiej. Pojawia się w nich nowy zyp 
bohatera, zupełnie odrnienny, daleki od średniowiecznej 
idealizacji, obraz ludzkich namiętności, a także 

gawędziarski ton i realistyczny język, zaczerpnięte z poezji 
ludowej oraz charakterystyczny dla „Dekameronu" sposób 
na nacji. 
Za najlepszy utwór tego okresu uważany jest poemat 
„Ninfale fiesolano" (,,Opowieść o nimfach z Fiesole"), pelen 
wdzięku mit dwu florenckich strumieni, oraz opowieść 
prozą zatytu!owana „Elegia di madonna Fiammetta" (wyd 
pol. ,,Fiammetta"). Zdradzona kobieta opowiada w niej 
dzieje swojej miłości. Bohaterka jest przy tym kobietą z krwi 
i kości, a nie uduchowionym cieniem, który snuł się 

w miłosnych zwierzeniach kilku poprzednich pokoleń. 
Boccaccio odwróci! tu sytuację wziętą z własnych 

doświadczeń: osobą lekkomyślną i zdradzającą jest 
mężczyzna. 

Po „Dekameronie" powstał jeszcze jeden ciekawy utwór -
„Corbaccio" (wyd pol. „Labirynt miłości albo skrzeczący 
kruk') - ostra satyra na przewrotność kobiecą, zdaniem 
biografów, zemsta starzejącego się pisarza, rozdrażnionego 
niepowodzeniami z urodziwą wdową florencką. Późne, 

erudycyjne teksty ważne są dziś przede wszystkim dla 
hist01yków literatury. 
Zapewne Boccaccio należy do pisarzy, w których twórczości 
wielkie dzieło lat dojrzałych wzbij'a się wysoko ponad 
wcześniejsze i późniejsze ich książki. 

\V 1348 roku Wiochy nawiedziła epidemia dżumy. Florencję ogamęla wiosną i trwała aż do jesieni. Ponad polowa 
obywateli stutysięcznego miasta zniarta na skutek zarazy. Wydarzenia tamtych miesięcy sta~v się dla Boccaccia ramą 
kompozycyjną, w której umieści! sto opowieści snutych w ciągu dziesięciu dni przez grupę młodych kobiet i mężczyzn. 
Zwraca uwagę kontrast między obrazami zawarzymi w obu częściach utworu: z jednej strony widmo śinierci 

i straszliwe męki wyzwalające niskie inszynkty ludzkie, z drugiej - wręcz sielska atmrnfera panująca wśród 
dziesięciorga przyjaciół. 

Niektórzy interpretatorzy dzieta podkreślają, iż Boccaccio dostrzegł po prostu pewną prawidłowość psychologiczną -
gdy zagrożenie jest zbyt wielkie, ludzie próbują za wszelką cenę o nim zapomnieć i dążą do powetowania sobie strat 
duchowych czy materialnych poprzez ttyb życia pozornie beztroski, odbiegający od przyjętego w czasach 
normalnych. Dla innych uk!ad kompozycyjny utworu stanowi odbicie szerszej sytuacji spotecznej: rozkład fizyczny 
i moralny wywalany przez dżumę jest odzwierciedleniem rozkładu starych wartości, charakterystycznych dla 
ówczesnego społecze1zstwa. Na gruzach dawnego porządku grupa m!odych przyjaciół buduje świat nowych wartości. 
Afirmacji życia na przekór śmierci odpowiada afirmacja nowych idei. 
„Dekameron" bywa często nazywany „komedią Ludzką" jej kolejne akty „poświęcone są konj}wztacji ludzi z silanii, 
jakie napotykają oni na drodze życia. Trzy sity zdają się rządzić światem: Fortuna, Milość i Rozum. Człowiek walczy 
z Fortuną, ulega Mi/ości, Rozumem uczy się posługiwać, dowodząc w ten sposób swojego czlowieczeiistwa" 
Miłość jest na;potężniejszą ze wszystkich sil, które władają ludźmi i kierują ich postępowaniem. To uczucie zawsze 
istnieje w człowieku, niezależnie od jego woli, i w odpowiednim. momencie daje o sobie znać. Pewien mężczyzna, 
ciężko doświadczony przez los - opowiada Boccaccio - postanowi! wychowywać swego syna z dala od wszelkich 
pokus. Gdy jednak po wielu latach pustelniczego życia przybyli do Florencji, pierwszym zjawiskiem, na które syn 
zwrócił uwagę, była kobieta, choć nie znal nawet tego słowa. Nie pomogły zapewnienia starego ojca, że istoty te to 
tw01y szatańskie. Czyż piękno może pochodzić od diabla? - ripostował młodzieniec. 

Życie niezgodne z naturą, wbrew wrodzonym skłonnościom, choćby podporządkowane najszczytniejszym ideom, 
budzi gwałtowny sprzeciw autora. Boccaccio, tak łatwo rozgrzeszający zn~ysły, nie wybacza też nigdy wyrachowania 
i pospolitej żądzy zysku. Dlatego miłość przedajna budzi w nim najwyższe oburzenie. Nie daruje również glupocie. 
Do tępych i ociężałych mężów odnosi się z pogardą, nawet wtedy gdy racja jest po ich stronie. 
Współcześni pisarzowi dostrzegli w „Dekameronie"przede wszystkim motywy frywolne, choć na tle literatury średnio
wieczne;~ obfitującej w elementy obsceniczne, utwór ten nie wyróżnia się niczym szczególnym i z pewnością trudno 
byłoby go zaliczyć do czołówki „dziel gorszących" Szokowanie czytelnika nie byto zresztą głównym zamierzeniem 
autora, obdarzonego wyjątkowym zmysłem obserwacji, wielką wrażliwością i niepospolitym talentem artyszycznym. 
„Dekameron" to utwór wyrażający głęboką wiarę w człowieka, silę jego rozumu i życiową mądrość, której 
naczelnym przykazaniem jest dla Boccaccia zgodność z naturą, pogodne prZ)jęcie jej praw i za uf anie wrodzonym 
skłonnościom, podległym świat/emu rozumowi. Mimo upływu lat znakiem rozpoznawczym tego dzieła, jak pisze 
jeden z krytyków, „pozostanie łagodny krajobraz wzgórz toskmzskich, budzący za uf anie do mądrości natury, 
opatrzony wszędzie twórczym wysiłkiem człowieka, gdzie dowcip i śmiech krążą wśród dobrej kompanii jak wino, 
a zmysłowe piękno w słońcu zanurzonego świata pozwala zapomnieć o mrocznych głębiach nocy" 
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